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24. 12. 2019. године у 14.00 часова одржан је I састанак Скупштине Шабачке подружнице 

Друштва за српски језик и књижевност Србије; присутно: 13 представника актива наставника 

српског језика и књижевности (од тога је 12 представника основне школе и 1 представник средње 

школе). 

 

 

Дневни ред: 
 

1. Извештај о раду Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност 

Србије  

2. Договор око организовања VI Филолошког кампа у ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац 

3. Договор око организовања школског такмичења из књижевности (Књижевна 

олимпијада) за ученике основних школа (VII и VIII разред) 

4. Договор око организовања школског такмичења из српског језика и језичке културе 

за ученике основних школа (V, VI, VII и VIII разред)  

5. Разно 

 
 

I 
 

Скупштина је једногласно усвојила Извештај о раду Шабачке подружнице Друштва за српски 

језик и књижевност Србије у школској 2018/2019. години. Договорено је да се Извештај о раду 

Шабачке подружнице објави на сајту Шабачке подружнице (https://podruznicasabac.wordpress.com). 

 

II 
 

У организацији ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац и Шабачке подружнице Друштва за српски 

језик и књижевност Србије организује се VI Филолошки камп за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда 

основне школе од 3. до 5. фебруара 2020. године у просторијама ОШ „Јанко Веселиновић“ (од 

10.00 до 14.00 часова).  

Настава је за све ученике бесплатна. Предвиђена су четири блока наставе сваког дана. У току 

прва два блока настава је из српског језика и књижевности, трећи блок је предвиђен за наставу из 

енглеског језика, а у четвртом блоку одржаће се настава из немачког језика.  

Заинтересовани ученици (чија је оцена из наведених предмета најмање врло добра) и 

наставници (који желе да учествују у раду Филолошког кампа као предавачи) пријављују се 

председнику Стручног већа из области предмета језика, књижевности и комуникације или 

председнику Подружнице до 24. јануара 2020. године. 

 
III 

 
Договорено је да се ураде заједнички тестови за школско такмичење из књижевности 

(Књижевна олимпијада) за ученике основних школа (VII и VIII разред).  

Тест за школско такмичење из књижевности за VII разред урадиће наставница Љиљана 
Павловић Дабић, а за VIII разред урадиће наставница Слађана Поповић. 
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IV 
 
Договорено је да се ураде заједнички тестови за школско такмичење из српског језика и језичке 

културе за ученике основних школа (V, VI, VII и VIII разред).  

Тест за школско такмичење из српског језика и језичке културе за V разред урадиће наставница 

Јелена Ђорић, за VI разред урадиће наставник Миле Радовановић, за VII разред урадиће 

наставница Далиборка Божић, а за VIII разред урадиће наставница Светлана Грујић. 

 

V 
 

Тестове за школско такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) и школско такмичење 

из српског језика и језичке културе за ученике основних школа доставити председнику Шабачке 

подружнице до 10. 1. 2020. године који ће их послати наставницима који желе да реализују 

школско такмичење по заједничким тестовима. 

Школско такмичење из књижевности (Књижевна олимпијада) за ученике основних школа 

одржати у петак, 17. 1. 2020. године у 12.00 часова.  

Школско такмичење из српског језика и језичке културе одржати у петак, 24. 1. 2020. године у 

13.00 часова. 

Скупштина Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије донела је 

одлуку да се наставницима који дежурају или прегледају тестове на такмичењима доделе бодови 

за стално стручно усавршавање у оквиру установе на следећи начин: на општинском нивоу 
дежурни наставници добијају 2 бода, а они који прегледају или су чланови Врховне 
комисије добијају 4 бода; на окружном нивоу дежурни наставници добијају 4 бода, а они 
који прегледају или су чланови Врховне комисије добијају 6 бодова. 

Скупштина Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије именовала је 

чланове Врховне комисије за општинско такмичење из књижевности (Књижевна 
олимпијада) ученика основних школа у следећем саставу: Слађана Поповић, Светлана Тошић 

и Миле Радовановић.  
Скупштина Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије именовала је 

чланове Врховне комисије за општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

ученика основних школа у следећем саставу: Мила Бабић, Далиборка Божић и Весна Вуковић. 
Скупштина Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије донела је 

одлуку да се Центру за стручно усавршавање у Шапцу упути молба да у 2020. години организује 

семинар из српског језика и књижевности Ка савременој настави српског језика и 
књижевности II због заинтересованости наставника српског језика и књижевности основних и 

средњих школа. 

Скупштина Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије донела је 

одлуку да се од општинске власти Града Шапца затражи помоћ ради одласка на 61. Републички 

зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности у Београд.  
Састанак је завршен у 15.00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. 12. 2019. године                                                                                                     Председник Подружнице, 

 

    У ШАПЦУ            

________________________ 

                                                                                                                       Миле Радовановић 
 


